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Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193319235 Vilniaus g.117, 41115 Biržai

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA*   
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

(data)
                                            Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 29074 376177 405251

2.

3.

4.

5. Kiti sudaryti rezervai 

6. Kiti panaudoti rezervai

7.

8. 18173 18173
9. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 29074 394350 423424

10.

11.

12.

13. Kiti sudaryti rezervai 

14. Kiti panaudoti rezervai

15.

16. 15711 15711
17. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 29074 410061 439135
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  __________________
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  __________________
(parašas) (vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, 
adresas)
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Eil. 
Nr.

Pasta-
bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Mažu-
mos dalisDalininkų 

kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 
metodo 
įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką

Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka x x x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka x x x

Kitos  rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos x x x

x x x x
x x x x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas x x x

Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka x x x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka x x x

Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos x x x

x x x x
x x x x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo 
padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x

Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas x x x

Leonidas Sologubovas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 

pareigų pavadinimas)

Valerija Gasiulienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 

privaloma pagal teisės aktus) 


